
XIX. évfolyam. 42. szám LÉVA, 1899. október hó 15.
ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken «• Léván házhoz küldve :

Egy évre........................5 frt — kr.
Hat hóra........................2 frt 50 kr-
Három hóra . . . . 1 frt 25 kr.
Előfizetési pénzek póstautalvinynyal küldhetők.

7£<ye« számok 12 krjával kaphatók 
a kiadóhivatalban. BARS. HIRDETÉSEK

Ké^yhai&boe petit-sor egyszeri közléséért 1 kt 
kétszeriért < kr, többszöriért 6 kr fiaetenéő.

Bélyegdij minden egyes beiktatásért 30 krajczár

A nyilttérben: 
minden négyhasábos farmond sor dij* lé kr. 

1 ' • • 
Velünk összeköttetésben levő hirdető-irodák, elő* 
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős SZ! ’.KESZTÖ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen.: hetenként egysaer.
— : > vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamacziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézeti épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI ÉS TÁRSA.

...... ....... - -- ■ - - - IIM,

Hivatalos közlemény.
4570/899.

Hirdetmény.
Léva város képviselő testületé a Kai- 

serné és Mácsay-féle szőlő-területek, mint 
kiaknázandó homokbányák, megvételét és 
a Mészárosné féle városi szőlő eladását az 
1886. évi XXII. tcz. 110. §-a értelmében 
múlt hó 30-án tartott közgyűlésében f. hó 
16-ának délutáni 4 órájára egybehívandó 
közgyűlésének tűzvén ki, erről a képviselő 
testület tagjait ezen hirdetmény kiadása 
utján is értesítem.

Léván, 1899. szeptember hó 30.
Bód-og-lx UajoB, 

polgármester,

Társadalmi életünk.
Valahányszor az októberi hideg, 

őszi szél süvölt végig kisded városun
kon, valahányszor a hosszú, barátság
talan téli estékre gondolunk, mindany- 
□yiszor vissza idézzük emlékezetünkbe 
azokat a barátságos, sőt programijuk
nál és kivételüknél fogva mondhatni, 
művészi színvonalon álló estélyeket, 
melyek mintegy tizenöt—húsz év előtt 
két hetenkint, vagy legalább hónapon
ként egybe gyűjtötték a lévai társa
dalmat, a mely pedig akkor sokkal 
kisebb volt, mint ma.

Mily nagyot fordult a világ azóta! 
Az idegen ki néha napján városunkba 
vetődik, megdöbben az intelligens kö
zönség apathiájától. Az a társadalmi 
élet, mely itt van, nem él többé, csak 
tengődik. Bizonyságul felhozhatjuk,hogy 
városunk csaknem összes egyesületei 
a közönség apathiájának estek áldoza
tul. Ott van a dalárda, rozzant sajká
jával megfeneklett a zátonyon s ma
guk a tagok azt sem tudjak, létezik-e 
azon egyesület? Ott van a tűzoltó egye
sület, mely már magában hordja a 

bomlás bacillusait. Maguk a polgári 
egyesületek és testületek szintén alig 
törődnek saját sorsukkal.

Ott van a lévai társadalmi élet ve
zetésére hivatott tényező, a kaszinó. 
S mit látunk ennek belsejében is ? 
Több, mint száz tagot számlál, benne 
verődik össze Léva város intelligen
ciája; tisztviselői és választmánya köz
tiszteletben álló, kifogástalan úri em
berek, mégis a kaszinói élet alig ter
jed továbbra annál a három-négy ka- 
lábriász partinál, melyet naponta egy 
pár úri ember végig játszik s annál 
az egy, esetleg két rendesen rosszul 
sikerült estélynél, melyet a tél folya
mán rendeznek.

Mi azt hisszük, hogy a kaszinónak 
más feladata is van. Az az egyesület, 
mely egyesíti mágában,Léva városnak 
összes intelligenciáját, tehát a mely 
ennélfogva képes is megfelelni a hozzá 
füzzött várakozásnak, kell, hogy a 
társadalmi élet vezetője, a baráti és 
szellemi szórakozás hivatott művelője 
legyen.

A szomszéd Esztergom példája is 
buzdíthat, hol október elejével az ot
tani kaszinó műkedvelő gárdája meg
kezdette estélyeinek sorozatát, mely 
kitart egész tavaszig. Ezeknek az es
télyeknek előkészítésével állandó bi
zottság, tehát nem pusztán az aligaz
gató, foglalkozik. Kivitelük azután di
cséri az egyesületet. Magas színvona
lon álló zenedarabokat, művészi szava
latokat, közhasznú felolvasásokat stb. 
hallunk azután azokban a termekben, 
hol minden két hétben, vagy legalább 
minden hónapban összegyűl az egész 
társadalom.

És igy van ez majd nem minden 
városban, sok olyan helyen is, hol fél
annyit sem tesz ki a tagok száma, 
mint Léván, hol nem fűznek annyi 
várakozást a kaszinóhoz, mint Léván, 
mert az olyan egyesület, mint a lévai 
kaszinó, feljogosít arra, hogy őt pre

desztináljuk társadalmi életünk felele
venítésére s a közönség minden szép 
és nemes eszméért mutatkozó apathiá- 
jáért egyenesen őt tegyük felelőssé.

Ha a kaszinónak nem állana mód
jában felolvasó-, koncertestélyek, mű
kedvelő előadások vagy más hasonló 
szórakoztató összejövetelek rendezése, 
nem érhetné szemrehányás. De a múlt
ban ugyanezen egyesület sokkal kis- 
sebb erővel oly estélyeket produkált, 
melyeknek fénye még húsz év múltán 
is vissza verődik, s a melyekre a lé
vai közönség mindenkor a legkelleme
sebb érzelmekkel gondol vissza.

Küszöbére léptünk e hóval annak 
az időnek, a melyben megkezdődik a 
kaszinó fennemlitett feladata. Alkalom
szerűnek véltük e tárgyban felszólalni, 
mert eddigelé még hangot sem hallot
tunk a kaszinóban a téli szezon prog
ramújára nézve.

Véleményünk szerint e kérdés úgy 
volna legsikeresebben megoldható, ha a 
kaszinó választmánya az egyesület 
tagjaiból egy szükebb bizottságot kül
dene ki az aligazgató, mint erre hiva
tott tisztviselő vezetése alatt, kik az
után az estélyek műsorát megállapíta
nák, előkészítenék. Mert most is annak 
tulajdonítjuk a mai apathiát, hogy a 
kaszinónak eme feladatával senki sem 
törédik, abba bele fogni senki sem 
akar, félvén azon erkölcsi felelősségtől, 
mely az ilyen estélyekért a rendező 
vállára nehezedik. Ámde az a bizottság 
a választmány mandátumával kezében 
bizonyára a legnagyobb energiával fog 
a reábizott feladat megoldásához, a 
melyben bizonyára a kaszinó minden 
tagja a legörömestebb segítségére leend.

Akkor talán kilátásunk lehetne arra 
is, hogy néha-néha téli estéken meg
élénkülnének a kaszinó termei, s a 
rendezett estélyek oly szellemi szóra
kozást nyújtanának Léva város intel
ligens közönségének, a melyért min
denkor a legnagyobb elismeréssel és 

köszönettel adózna a kaszinónak, mert 
a társadalmi élet azon oldalának szép
ségeit megismertette vele, a melyeket 
a mai társadalom Léván már jóideje 
hogy nem látott.

A házasság és a társadalom.
Irta: HANUSZ ISTVÁN.

(Folytatás.)

Teret hódit Angliában is a nők férfi fog
lalkozása. 1897-ben is egy 32 éves hölgy tett 
matróz-főnöki szakvizsgálatot a tengerészeti 
főiskolában.

Volt nö 1871. 1881. 1891.
állam szolgálatban 3000 ? 8546
orvosnő .... — 25 101
hírlap Írónő . . 225 452 660
hírlapi tudositó — 15 127
művésznő .. . . ? 1060 3032
épitő.................... — — 19
zenetanitónő . , ? 11000 19000
színésznő . . . ? 2368 3698
állatorvos — — 2

A tanult hölgyek nem mennek korán
férjhez ; az amerikai egyetemeken 1890-ben 
1805 leány tanult és ezeknek csak 28'2%-a 
lett menyasszony. A doktori diplomát nyert 
hajadonok közül 25—30 év között csak 32 7% 
megy férjhez, 30—35 év között 43‘7%, 
35—40 év között 49'1%, 40 éven fölül 54'5%. 
A legszebb női korban tehát alig % rész jut 
belőlök a házasság révébe és csak a növe
kedő korral reménykedhetnek a mirtus ko
szorú után. Az egyetemekre járók közül 20 
éven alul egy sem jut fej kötő alá, a többiek 
többnyire 25—30 év között, előbb alig 9’7%.

Nálunk 150000 lány marad ol a házas
ságtól 30 éven fölül, az 
élők száma meghaladja 
ezek között:

iparos . ,
szatócs . .
szülésznő 
tanítónő , ,
vasutas, postás

Összesen :

özvegyek és elváltán 
az egy milliót; van

. 300,000 
. 13,000
. 12,000
. 10,000

800
335,800

»

TÁRCZA.
Dalaimból.

7.
Susogó lombok közt
El-elüldögélek,
Daloló ajkamon
Felcsendül az ének:
Dalolok, beszélek . . .

Dalolok, beszélek
Vájjon miről másról ?
Mérhetlen örömről,
Édes boldogságról, 
Távol, szép világról ...

Távol, szép világról,
Hova bú nem férhet.
Hova árnya nem jár
A suhanó létnek,
Hol öröm az élet!

Hol öröm az élet,
Mert el nem hagy engem, 
Mert mindig velem lesz 
Az én drága kincsem;
Egyetlen szerelmem 1

II.
Ti csak mulassatok, mulassatok;
Az én szivemnek más, más vágya van. 
— -4 tréfa, lárma, táncz, fényes mulatság: 
Az én szivemnek mind haszontalan.

Én elvonulok csendes rejtekembe;
Úgy elragadnak a gondolatok . . .

És felcsendül kis lantomon az ének, 
S lássátok, én olyan boldog vagyok!

III.
A mióta te vagy az én
Egyetlen virágom,
A mióta nem állok már
Árván e világon:
Nem ismerek, nem ismerek 
Szomorú szivemre;
Nem borul már sötét bánat
Mindig a telkemre.

Mintha nem is az lennék már,
A ki eddig voltam;
Szomorú fűz tépett ága
Árván, elhagyottan . . .
Mintha minden e világon 
Boldogságról szólna,
Mintha lelkem nem e földön — 
Menyországban volna!

IV.
Tudom, tudom: szeretsz —-
És mégis nem hiszem.
Mind ez nem álom*e?
Oly sokszor kérdezem.

Kereslek mindenütt ....
Tekintek szerteszét;
Nem látom-é megint
Éltemnek szép egét?

Nem látom, hiába,
Hiába keresem . . .
Csak léborulok és
Sírok keservesen.

fíuttkay Emmi<

SzUreten . . .
Ez ő! Igen ez ö 1 A szölölugasból egé

szen pompásan lehetett látni a sandlaufert. — 
Abban a sandlauferben egy ur ült porköpeny
ben s egy hatalmas napernyő ingott a ke
zében, — Ez nem lehet más mint ő I Tehát 
csakugyan beváltotta a szavát, — és eljött 
a szüretre. —- No derék 1 Hála Istennek csak 
hogy itt van, — Szöllö lugasból igen mesz- 
szire szép kilátás nyilt. — A szöllöben a 
üierre csak a szem látott vidám leányok szed
ték a szőlő fürtöket, a dűlő utón puttonyo
sok jöttek-mentek, —- a levegő telve volt 
vidám énekkel s az őszi nap sugaraival, — 
Ott a lugasban pedig az úri társaság nagy 
figyelemmel kisérte azt a sandlaufert, ame 
lyikben az a napernyös, porköpenyeges úri
ember ült, — A sandlaufer már a vasúti 
sorompón is átdöooent s a bokrokkal sze- 
gélyzett szöllőuton robogott nagy porfelle- 
gektől kisérve a szölőlugas felé, melynek bejá
ratánál egy nagy nemzeti zászló volt kisze
gezve az érkező vendégek tiszteletére.

Az a szőlő, mióta Pacséri Széllé Ákos 
megvette Meisel Ármintól, még ilyen ven
dégséget soha se látott miut az idén. — A 
Meisel Ármin korában csak borágensek mász
káltak ide, s a szép kastély egészen el volt 
hanyagolva, a veranda karfáin pulykák és 
tyúkok tollászkodtak,— most mozsár ágyu
kat és czigányokat rendeltek ki, — a kas
télyt egészen reperálták, — s a verendán 
végig asztalok voltak terítve ezüst evő esz
közökkel, — A konyhában négy szolgáló is 
■ütött — főzött s a jó Ürü húsos káposztá

nak az illata ingerlőleg csapta meg az em
ber orrát,

Ez aztán ért a szürethez ' Nem hiába 
gentry, ért az úri tempókhoz 1 Mikor jogász 
volt, a cukrászdából indianerekkel dobálód- 
zott a szobalányokra,— egyszer meg nyolo 
cigányt vitt el a cukrászdába s addig etette 
ott őket, mig belebetegedtek, — aztán meg 
a cukrászda udvari pavilonjának a tetejére 
másztak s ott fagylaltoztak. — Éjjel minden 
suszternek-schneidernek ellopta a firmáját.
— Az alispán! installátión báró Henenberg 
Manó-nak a legszebb két lovát két borbél
lyal mesztelenre borotváltatta. Mikor beso
rozták huszárnak s letette a tiszti vizsgát, 
hát a billiárd asztalon táncolt 24 égő gyertya 
közt, — mig végre mint tartalékos huszár
hadnagy elkezdte a regényeket csinálni. — 
Szegény Jókai Mór évek hosszú során át 
Csinálta a maga rendkívüli számos regényeit, 
mig élte alkonyán 100,000 forinthoz jutott,
— Paeséri Szelte A <os csak egy közönséges 
regényt csinált s mindjárt egy fél millióhoz 
jutott, megszöktette a milliomos Steiner Náczi 
leányát az éjfél szemű Rebekát. — Egy nap, 
egy éjjel voltak Ardaháuban. Aztán stirgö- 
nyöztek az öreg Steiner Naczi-nak, hogy ; 
Tata, — itt vagyunk 1 Tessék, — most pedig 
itt szüretelnek.

Az az úri ember aki a szandlauferen jölt 
a Pacséri Széllé Ákos legjobb puszipajtása 
volt, akivel legénykori stiklijeit véghezvitte,
— Eljött megnézni az uj fiatal asszonyt, az 
éjfélszemü Rebekát. — Mikor a sandlaufer 
a lugas elé ért, — megdördült két mozsár
ágyú, — a ozigányok rákezdtek a „Rákóczi*



Angliában 3*/í millió nö keresi meg a 
maga kenyerét, köröttük ma 22000 tanítónő; 
Francziaországban 4 millió az önálló kereset
tel biró hölgyek száma, közöttük 70,000 
apácza van ; Poroszországban 3 millió nö látja 
el magát, a svajczi gyárak 22000 nőt alkal
maznak. Olaszországban 6 millió nö talál 
életföntartó munkát, a korall gyárakban 10000 
dolgozik. Oroszországban 30 millió nö közül 
csupán ’/< milliónak van saját keresete. Ame
rikában ellenben a nöorvosoknak hallatlan 
nagy a jövedelmük, Philadelphiában 6 ilyen
nek fejenként az évi bevételük meghaladja 
a 20,000 dollárt.

Magyarországon is teret foglalnak a höl
gyek a közpályákon. Van már magyar orvosnő 
és lesz csakhamar több is, mert a budapesti 
egyetemnek vannak már kisasszony polgárai. 
Németország 21 egyetemén az 1897/8. iskola
év I. felében 318 német leány tanult. Hogy 
a közlekedési hivatalok : posta, vasút, táviró, 
telefon sok hölgynek ad életföntartást, be- 
végzett tény, — de nem egészen gratulál
hatni azért, hogy a törvénykezés is kezd rá
szorulni a női munkára. A vaskohi járásbi
róság már nő-napdijasokat alkalmazott s azok 
rendezik a hivatalos aktákat, — természetes, 
bogy a széptevés kedvéért az irattárba be
lépni tilos. Legalább az a szabály.

A mennyei birodalomban Cantonban a 
megérkező hajókat női evezősökkel megrakott 
csónakok veszik körül, az utasokat ezek 
szállítják partra, sőt szállást is kőzvetitenek. 
A csónaktulajdonosok nők, a kiknek a 
férjök legtöbbnyire valamely lebujbán opium- 
szivással öli életerejét. Ilyen utas-szállitó 
khina: matróna Szuzan is, kit Hesse-Wartegy 
emleget, a ki üzleti könyvébe beiratkoztatja 
a kiválóbb utasokat és már sok ezerre menőt 
érő vagyont evezgetett össze, a miből telik 
a férje ópium-mulatságára is bőven.

A mely foglalkozások teljesítésében a 
szív a legjobb tanácsadó, beválnak ott a höl
gyek fényesen, mint pl. a tanítói, papi, orvosi 
pályán; tudásukat ott kötelesség-érzet és 
szeretettől hangolt részvét kalauzolja. De 
már a közlekedési ügyágakban, vagy a hol 
számokkal kell dolgozni, hamar ejtenek hibát 
a nők. Legkevésbbé lesz pedig szabad őket 
bírói székbe ültetni, mert a női szív igazság
szolgáltatását alaposan megvesztegeti a 
szemreható szép, rabja a formaértéknek 
minden nö szeme, a mely a daliás megjelenésű 
bűnös fölött nem merne száraz igazság szerint 
Ítélkezni.

Társadalmi fonákság az amazon államok 
kialakulása ; holott ilyenek létezéséről több 
kevesebb hitelességgel beszélnek régi irók. 
Es nem oly különös eseteket emlegetnek, hol 
szabály szerint csak nö lehet az uralkodó, mert 
ismétlődik az a kultur-államokban is egész 
a mai napig, — sőt a világ egyik legelső 
népe, az angol még rajong is a múlt száza- 

indulóra, — a budár fia pedig, a kis Dusi 
felmászott a kuglizó dobját a s egy nagy 
zászlót lobogtatva torkaszakadtából éijeuzett. 

Messziről látni lehetett a budapesti vona
tot. —- Azon egy harmadik osztályon az öreg 
Steiner Náci bácsi utazott Budapestre valami 
gyapjuüzletbe.

Az a porköpenyeges úri ember Skiz Muki 
volt, — úgy lett bemutatva miut föispáni 
titkár, — tulajdonképen pedig csak schreiber 
volt. — De igen jó firmának tartották,
— elegáns, volt mint egy báró s ritka ember 
tudta olyan grimasszal felcsiptetni a monok
lit a szemgödrébe, mint ő.

Az ebédnél a legújabb nótákat paran
csolta a cigányoknál. — Látszott rajta, hogy 
sűrűn van dolga az efféle históriákkal, mert 
routint árult el.

Egyszerre azonban nagyon elcsendesedett, 
”" u8y látszott, mintha valamin töp
rengene.

Egy fiatal úri ember vonta magára figyel
mét, ki az ebéd alatt folyvást titkon az 
éjfélszemü Rebekára nézett, — tekintete 
olyan bánatos, — fájó volt.

De az éjfélszemü Rebeka magaviseleté 
is gyanús kezdett lenni, — úgy tetszett neki 
mint hogy ha evvel a fiatal emberrel szem
ben kelleténél is jobban figyelmesebb lett 
volna, — s többet foglalatoskodott volna. 
Egyre csak kínálta az édes mézes musttal.
— Az a gondolat kezdett benne megérlelődni, 
bogy ez a szép fiatal asszouy megcsalja a 
férjét, — és ez a gondolat nagyon bántotta 
őt. A fiatal ember magaviseleté is rendkivül 
titokzatos volt. — Mikor asztalbontáskor a 
Hép Rebeka férj* mellé Ült i ott édesen 

dokbeli Erzsébetért és a mai nő-királyért, ki 
már 60 év óta kormányozza a sziget biro
dalmát.

És a történelem azt mutatja, bogy a nő
fejedelmek kormánya gyakorta szerencsésebb, 
mint a férfiaké, — mely titkot XIV. Lajos 
franczia király kisleány unokája naivan úgy 
oldott meg, hogy a férfi uralkodókra női 
környezetük hat, a női fejedelmeknek pedig 
férfiak a tanácsadóik. E magas állású hölgyek 
sem maradtak a házasság kötelékén kivül; 
kivétel csupán talán Erzsébet, az angolok 
mindvégig hajadon királynője, a ki II. Fülöp 
spanyol királyt kikosarazta, — de egy ízben 
egész komolyan ő is oda nyilatkozott, hogy 
elmenne V. Sixtus pápához, ha megkérné : 
annyira csodálta erélyeért, hogy Itáliát a 
banditáktól egy csapással szabadította meg. 

(Folyt, köv.)

A lévai gazdák garamszőllösi kirándu
lása.

E hó 12-én tartatatott meg a barsme
gyei gazd. egyesület által rendezett szölö- 
szeti kirándulás Garam-Szőllösön, a beszter- 
czebányai róm. kath. püspökség szőlejében. 
A reggel 8 órakor induló vonattal indult 
31 lévai szőlősgazda s útközben csatlakoz- I 
tak hozzájuk a szecsei gazdák, kiket a 
nagy-koszmályi állomáson Székely György 
györgy püspöki erdömester fogadott, honnét 
aztán a kirendelt fogatokon Gr.-Szöllösre 
hajtattak. Az időközben nehány helybeli la
kossal fölszaporodott társaság a róm. kath. 
iskola helyiségeibe vonult be, hol Székely 
György erdőmester ismertette az újonnan 
alapított 7 kholdnyi szőlő keletkezését a 
rigólozástól kezdve, a teljes betelepítésig. 
Fölhasználva az alkalmat, figyelmeztette a 
gazdákat, mily mélyen kell a talajt meg
vizsgálni, hogy a talaj szerint megfelelő, 
amerikai alanyok legyenek a telepítésre föl
használva. Megmagyarázta, milyen sor és 
növénytávolságra kell a szőlőt ültetni, hogy 
a fajoknak megfelelő és könnyen kezelhető 
legyen ; fejtegette minő eszközöket érdemes 
használni a kapálás, fecskendezés és poro
zás helyes végrehajtására s szintén „Uj sző
lők telepítése11 czimü munkájából egy-egy 
példányt ingyen kiosztott a gazdák között, 
az érdekes és tanulságos magyarázatokat 
élénken éljenző gazdákat meghívta a szőlő
telep megtekintésére.

A szölőtelep 2 év óta keletkezett a 
szelíd lejtésű, déli fekvésű s az éjszaki sze
lek ellen védett hegyen és 3 külön darab
ból és az anyatelepből áll. Először a temp
lomtól balra eső telepet nézték meg a gaz
dák, s valóban meglepetve tekintettek egy
másra, midőn az embernagyságu, gyönyörű 
1 éves oltványokat szemlélték, továbbá a 
pontosan sorba ültetett, kikövezett vizvezető 
árkokkal, iszapfogó vermekkel, kitűnő utak
kal ellátott telepet szemlélték. Valóban ér
demes munkát végzett a páratlan szakér
telmű Székely erdömester, s már aki a te
lepnek ezt az első részletét látta, alig tudta 
elhinni, hogy nem régen még parlagon heverő 
s a szőlőtermelés határán elterülő szőlőben jár.

Onnét a valamivel magasabb fekvésű 
„Antal11, majd „Károly'-telepre rándult a 
társaság. A kitűnő fekvésű, helyesen tele- 

enyelgett, a fiatal ember hirtelen felállott az 
asztaltól s szótalan eltávozott, — Valószínűleg 
oly mélyen szerethette ezt az asszonyt, hogy 
nem bírta végig nézni öt másnak a karjai 
közt. — Igyon egy kis édes mustot még 1 
szólt utána az éjfélszemü Rebeka, —- való
színűleg tartóztatni akarta, — de a fiatal 
ember fájdalmas pillantással tiltakozólag in
tett kezével, — és szótalanul távozott. — 
Skiz Mukinak rendkivül éles szeme vol>, — 
mert mindent észrevett. — Nem tudta magát 
elhatározni, hogy mi tevő legyen ? Közölje 
e felfedezését barátjával, vagy nem ? Ezen 
még gondolkozni kell egy kicsit.

Ha elárul mindent a férjnek, talán boldog
talanná teszi, — ha hallgat, lehetséges, hogy 
bűnt követ el, mert a férj figye'messé lett 
volna téve. Milyen romlottak ezek az asszo
nyok, — bogy tudnak hizelegni, — kedves
kedni, — hogy áltatják az embert szembe s 
hogy csalják meg a hátuk mögött. — Még 
alig estek tűi a mézesheteken s immár rósz* 
bán törik a fejüket.

Vacsora után hamar asztalt bontottak. — 
A társaság minden tagja feltünőieg sietett 
haza, — nem volt senkinek se kedve, — 
pedig a czigányok olyan édesen húzták azt 
a nótát:

Zsidó lány szivem 
Szeretsz'e híven ?

hogy az éjfélszemü Rebekának csak úgy csil
logtak a szemei.

Azt a gyanús fiatal embert és Skiz Mukit 
a szőlőkastélybán szál'ásolták el, — ők ide
gen városból jöttek s vendéglőbe nem akar
ták ereszteni őket.

Mikor Ssiz Muki a kis szobájába ért, nem 
bírt lefeküdui, — folyton gyötörte a félédé* 

pitett szőlők valóban mintaszerűek, az olt
ványok kitűnők, alig szorulnak pótlásra s 
nemcsak 2—2*/, méter magas, ép, egészsé
ges, ujjnyi vastag vesszőket hoztak : de 
a 2 éves „Károly11 telepen a termés is lát
ható volt s azt megkóstolva mindönki el
hitte, hogy az újonnan s helyesen telepített 
szőlőknek nemcsak jövőjük van, de olyan 
termést is adnak, minőt a sokat emlegetett 
„régi barsi szőlők11 soha sem adtak, s e 
mellett sehol semmi nyoma a chlorozisbau 
sinylödö, elsatnyult tőkéknek, a perenoszpóra, 
vagy a lisztharmat pusztításának, — Itt lett 
bemutatva a hegyes, kavicsos talaj művelé
sére legalkalmasabb 2 ágú kapa, a szőlő
ültető fúró, az önműködő peronoszpóra fecs
kendő, mely anélkül, hogy szivattyúzni kel
lene kitűnő munkát végez és a munkást 
nem fárasztja ki, s a készen kapható per
metező szer minden előkészítés nélkül 2 
perez múlva már működik, itt láttuk szin
tén működésben a lisztharmat betegség el
leni védekezésnél használt s tökéletes mun
kát végező kénrézpor fúvó készüléket, mely 
a lisztharmatot teljesen megsemmisíti és 
a mellett bámulatos gyorsan s könynyen 
működik.

A sok járásban kifárkat gazdaközönség 
e helyen a püspöki uradalom szivességéoöl 
frissitőkkel láttatott el, s miután a fötisz- 
telendő püspöki titkár amatőr gépével a 
csoportban fölállított kiránduló társaságról 
2 csoport felvételt csinált, a társaság az 
anyatelep megtekintésére sietett, hol ismét 
csak Székely György erdőmester szolgált 
szakszerű felvilágosításokkal.

A szemle végeztével Bodrogközy gazd. 
szaktanár rövid pár szóban az egész gazda
közönség nevében megköszönte a tanulságos 
és mintaszerű szemlét a házigazdát helyet
tesítő erdőmesternek, s inditványára a meg
jelentek a püspök Öméltóságának távirat
ban mondtak köszönetét, amiért módot nyúj
tott arra, hogy az érdeklődő gazdák a mo 
dern szőlőtelepítés és kezelés vívmányaival 
megismerkedhettek.

A gazdák ezután az uradalom szíves
ségéből a vendéglőben láttattak el Ízletes 
ebéddel, s mint minden kirándulást úgy ezt 
is a kegyur szívességéből vidám áldomással 
fejezték be.

Az érdekes kirándulásra megjelent úri 
vendégeket a helybeli plébános ur látta el 
ebbédel úri asztalánál, hagyományos szí
vességgel, hol pohárköszöntőkben ünne
pelték a megyés püspök ur Öméltó
ságát, a szakavatott magyarázatokkal szol
gáló erdömester, aszives házigazdát. A gazdák 
vezetőikkel együtt a d. u. 4 órai vonattal 
tértek vissza a soká emlékezetükben maradó, 
tanulságos kirándulásról, s csak azt sajnál
ták, hogy a kirándulás létrehozásából buz- 
góíkodó gazd. egyesületi titkárt Levatich 
Lászlót közbejött betegsége meggátolta a 
megjelenésben.

Különfélék.
— A „Barsmegyei Általános Ta

nító-Egyesület11 f. évi október hó 14-en 
tegnap Léván a tanitóképző-intázetben 
tartotta évi rendes közgyűlését, Kóródy 
Miklós elnöklete alatt. Ezt megelőzőleg 
Svarba József tanitó-képezdei gyakorló is
kolai tanár mintatanitást tartott a képezdei 
gyakorló isoklában. Az elnök megnyitó be- 

zés. — Fel s alá sétált a szobájában s gon
dolkodott az eseten. — Mit tevő legyen aa 
ő szerencsétleu barátjával szemben ?

Egyszerre léptek zajáthallotta az ablak 
előtt, — Gyorsan az ablak redőnyhöz sie
tett s kinézett. A holdvilág fényénél egy 
alakot látott elsuhanni a bokrok közé, hol 
va'ami pavillonféle épület állott a nagy diófa 
lombok közt eltakarva. — Ez az alak nem 
volt más mint az a gyauus fiatal ember av
val a szomorú bús tekintettel. Hová bujkál 
az ilyenkor? Miért lopódzik ez a bokrok 
közé ? Csak nem találkát rendez ? Skiz Muki 
szive hevesen elkezdett dobogni 1 Alig ne
hány perc múlva női papucsok zaja ütötte 
meg fülét. — Tágra nyitott szemekkel bá
mult ki a redőnyökön, — A szép Rebeka 
igéző pongyolában lesve surrant a bokrok 
közzé. — Tehát való 1 Tehát nem csalódik I 
Az asszony megszökött férjétől, bogy meg
csalja öt, — Szegény szerencsétlen férj I

Alig tért magához mikor erős dübörgésre 
rezzent fel. — A férj rohant el az ablak 
felé. — Tehát felfedezte a szökést és nyo
mon van 1 Ekkor Skiz Muki kinyitotta hirte- 
leu az ablakredönyt s kezével beleragadt a 
rohanó férj hajába! — Megállj,

De amit a keze fogott az egy paróka 
volt, s a rohanó tovább száguldott.

Ott a bokrok között három személy elénk 
szóváltását lehetett hallani, — Skiz Muki 
oda figyelt, — aztán felkacagott, — és be
tette az ablakredönyöket, — az ö gazdag 
képzelődésének nem kellett több magyarázat, 
a mikor maga elé képzelte az éjfélszemü Re
bekát, ki azt a bús tekintetű úri embert 
oly szívélyesen kínálta musttal. 

szódé után előterjesztetett a titkári és pénz
tári jelentés, majd a jövő évi költségvetést 
állapították meg. Ezután Petőfi mint pae- 
dagog czimen Granatér Gizella körmöczi 
tanítónő tartott tetszéssel fogadott beszédet, 
majd a domború térképek készítését Kriek J. 
képezdei tanár remek előadásban mutatta be. 
Petőfi családias költeményei címen dr. H tmos 
Péterné, tanfelügyelőnk neje nagy tanul
mányra valló felolvasást tartott. Ennek vé
geztével a villamosság köréből Horváth A. 
János képezdei tanár érdekes kísérleteket 
reprodukált. Majd tudomásul vették a pénz
tár vizsgálók jelentését. Végül a tísztujitáat 
a következőleg ejtették meg: megválaszta
tott diszelnökké: dr. Hámos Péter kir. 
tanfelügyelő, elnök lett: Kórody Miklós, 
I. alelnök: Váczy István, II. alelnök: Bűn
ösek Gusztáv, jegyző: Balogh Kálmán, I. 
aljegyző : Vámos Imre, II. aljegyző; Kálmán 
József, pénztárnoa : Mohapel Antal. A gyű
lést társasebéd követte, melyet sok és ügyes 
felköszöntö fűszerezett. Míg egyrész1 örven
dünk, hogy egy olyan tekintélyes és köz
művelődésünkre nézve oly fontos testület, 
mint a milyen a barsvármegyei tanitó-egye- 
sület szerény városunkat választó gyűlése 
színhelyéül, másrészt felette sajnáljuk, hogy 
méltóbb fogadtatást nem rendezhettünk tag
jai részére, de azt hiszszük a lévai tanítói 
és tanári karnak már jóval előbb meg kel
lett volna indítania a mozgalmat az iránt, 
hogy városunk közönsége hozzájuk csatla
kozva érdemük szerint fogadta volna a de
rék tanitói kart, mely városunknak minden
kor legszívesebben fogadott vendége leend.

— A lévai sport-egyesület e hó
13-án  tartotta évi rendes Közgyűlését Mi- 
bálcsics György őrnagy elnöklete alatt a 
tagok nagyszámnak részvétele mellett. Fel
olvastatván a múlt gyűlés jegyzőkönyve a 
közgyűlés a megüresedett titkári állásra 
Rimaszombathi Gézát választotta meg, a 
választmányt pedig Pianner György száza
dossal egészítette ki. E.határozta a közgyű
lés, hogy a 6 forint évi tagdij bavi reszte
tekben is fizethető s hogy ez évben csak 
az utolsó negyedévre fizetendő tagdij. A 
tagok részére vivómestert hozat, kinek di
jához 3 hóra 200 frttal járul, s jégpályát 
bérel, végül elfogadták a költségvetést.

— A selmeczbányai honvédszobor 
minden szavaknál ékesebben hirdeti a de
rék selmecziek haza és szabadság szeretetét- 
A szobrot e hó 8-án leplezték le nagy ün
nepélyességgel. Kár, hogy az idő kedvezőt
lenné vált, a hideg őszi eső folyton csepe
gett, hanem azért az ünnepély igy is fen
ségesen lélekemelő volt. A leleplezésre 
Selmeczbánya városa meghívta az összes 
hazai törvényhatóságokat, városokat, a me
lyeknek küldötteit a polgármester és a ren
dező bizottság a legszeretetreméltóbb elő
zékenységgel fogadták. Léva város képvi
seletében B ó d o g h Lajos polgármester vett 
részt a leleplezési ünnepélyen, melyet a 
dalos kör hazafias énekkel nyitott meg. 
Ezután Király Ernő ev. líceumi tanár mon
dott megható ünnepi beszédet, mire lehullott 
a lepel. Alajd Szitnyai polgármester a varos 
nevében átvéve a szobrot, annak gondozását 
lelkes szavakkal ígérte meg. Végül Vörös 
Ferencz alkalmi verse után Huszt Aladár, 
az akadémiai ifjúsági kör elnöke mondott 
nagy hatású beszédet, mire a küldöttségek 
letették kegyeletük koszorúját a szobor 
talapzatára. A leleplezés után bankett volt, 
melyen természetesen nem hiányzottak a 
szellemesnél szellemesebb felköszöntők sem.

— A lévaitüzoltó-egyesület újonnan 
választott elnöke is tisztviselői, mint jeleztük, 
nem fogadták el megválasztatásukat s le
mondottak s igy a tüzoltó-egyesület a legvál
ságosabb helyzetbe került. A volt parancs
nokság is csak tűzveszély esetén hajlandó 
szolgálatot teljesíteni, minthogy egyébként 
szintén fenntartja lemondását. Az első magyar 
általános biztosító társaság lévai főügynök
sége, melynél a lévai közönség túlnyomó 
része biztosított és igy igen érdekében áll 
a tűzoltó egylet fennmaradása, a következő 
átiratot intézte ez ügyben Léva varos kép
viselő testületéhez: „Társaságunk helyben 
székelő főügynöksége 12 évi Léván való 
működése alatt mindig éber figyelemmel kí
sérte a lévai önk. tűzoltó egylet szervezetét 
és működését és sajnosán kell konstatálnunk 
a szomorú tényt, hogy országunk ezen egyik 
legrégibb tűzoltó-egylete a legszerényebb 
kívánalmaknak sem feleit meg, sőt a jelzett 
idő alatt a züllés lejtőjére jutott. A végel- 
zülléstől csak néhány buzgó egyleti tag tudta 
az intézményt megmenteni; de azok is — 
szégyen kimondani, csak bor és sör árán 
tudták a tagokat gyakorlatokra összetobor- 
zani. Már pedig olyan egylet, melyben ily 
korhadtak az állapotok, semmiképen sem 
felelhet meg maga elé tűzött nemes és ma
gasztos hivatásának. Felszerelése a legutolsó 
község rendezett tűzoltóságának felszerelé- 

1 sével sem képes a versenyt kiállani. Noha 
társaságunk más kisebb adományain kívül 
már évekkel ezelőtt 600 koronát adomá
nyozott az egyletnek egy hydrophor-fecs- 
kendö beszerzési költségének részbeni fede
zésére és 1898. deczember havában 2000 
koronát szavazott meg egy nagyobb fecs
kendőre, mely összegett 10 év alatt törleszti 
és a folyó évre esedékes részletet 200 ko
ronái ki is fizette, — az egylet előttünk 
ismeretlen okoknál fogva azt a kitűzött célra 
máig sem fordította. A tagok elégedetlen és 
fegyelmet nem tűrő elemei az erélyes elnö
köt lemondásra kéiatotiék, mert öltét ma*



gasztos hivatásuk teljesítésére ösztönözte; 
lemondott véle a régi parancsnok is, az uj 
elnök és parancsnok pedig a mandátumot 
el nem fogadták ; ma tehát a fej nélküli lévai 
öuk. tűzoltó-egylet csak egy papiroson sze
replő tiizoltó-egyesület. Társaságunk egymaga 
Léva városában közel 2.400,000 korona ér
tékig visel kockázatot. Mily nagy értékű 
ingó és ingatlan vagyon még ezen kivüi 
biztosítatlanul ! S ha itt esetleg — Isten ne 
adja, — a nagy- és kis-lóthi tűzveszélyhez 
hasonló katasztrófa lenne, — nem tétlenül 
állana-e a tűzoltó-egylet, a lakosságot a leg
nagyobb veszélybe és nyomorba juttatva ? 
Kit terhelne akkor a felelősség ! ? Senki mást, 
mint magát a várost s első sorban annak 
derék polgármesterét, tanácsát és a képviselő
testületet, mint akik nem gondoskodtak ide
jében minden tőlük telhető eszközzel a pol
gárság élet és vagyonbiztonságát fentartani, 
épségben megoltalmazni. A reánk háramló 
óriási anyagi felelősség súlya alatt kötelessé- ' 
günknek ismerjük a legnagyobb bizalommal I 
kérni a képviselőtestületet, hogy a lehető 
legrövidebb idő alatt sürgősen intézkedjék 
vagy egy helyét megálló önk. tűzoltó-egylet 
felállításáról, vagy a célnak megfelelőbb kö
telező tűzoltói intézmény létesitéséröl, mint ' 
a mely intézkedést a képviselőtestületekre 
a kormányrendeletek és megyei szabály- I 
rendeletek is szigorúan rárójják. Biztosra 
veszszük, hogy ezen a közügyet érdeklő do- . 
logban a képviselőtestület m'hamarább álta- i 
lánoa megelégedésre eljár a nélkül, hogy a ' 
köz- és magánérdekek megóvása végett 
kényszerítve volnánk igazgatóságunk utján a 
belügyminiszterhez fordulni az ügy rendbeho- ' 
zatala miatt.* Ezekhez nekünk sincs hozzá
tenni valónk, s bizton reméljük, hogy a 
városi képviselőtestület mielőbb intézkedni 
fog a tűzoltói intézménynek olyan átalakítása 
iránt, hogy az kitűzött czéljának minden
ben megfelelhessen.

— Segély a tanulóknak. A lévai 
fögimn. segelyző-egyesülete október hó elején 
tartott választmányi ülésében megszavazott 
140 forintotruhasegelyzésképen a tanulóknak. 
Ezenkívül 2 tanuló részesült 50—50 frt. pénz
segélyben, 39 tanuló kapott 224 kötet iskola
könyvet 256 frt 06 kr. értékben.

— Hímen L e y r e r László, győri kir. 
törvényszéki jegyző, Leyrer Károly ny. lévai 
uradalmi intéző ha a múlt héten váltott jegyet 
G y a p a y Tónika urhölgygyel, Gyapay 
gecsei földbirtokos bájos leányával.

— Bucsuestély Újbányán. Megtisz
telő kitüntetésben részesült f. hó 10. bro- 
gyáni és pusztakovácsi B r o gy á n y i Andor 
róm. kath. segédlelkész Újbányán. A város 
intelligencziája vallas, rang és korkülömbség 
nélkül bucsuestélyt rendezett tiszteletére a 
városi kaszinó nagy termében. Soha ily ki
tüntetés Újbányán még egy távozó káplánt 
nem ért 1 Egy papi pályájának kezdetén 
lévő fiatal embert búcsúztattak ifjak és meg
lett korúak, nők és férfiak egyaránt. Az 
igaz baráttól vettek búcsút az igaz barátok. 
Rövid egy és háromnegyed évig volt Újbá
nyán és ez elegendő volt ahhoz, hogy köz- 
becsülést keltsen maga iránt. Mint pap meg
győződésből élt hivatásának, mint ember a 
müveit társas élet követelményeihez szigo
rúan alkalmazkodott s mint magyar hazafi 
nem c?ak szóval, hanem a tettek mezején is 
megállta helyét. Az ő nevéhez fűződik az 
újbányái áll. el. iskola részére beszerzett 
egyházi zászló története is. A tót anyanyelvű 
gyermekekkel fáradságot nem kímélve ma
gyar nyelvű előadásokat tartatott s azok 
jövedelmének egy részét az iskolai zászló 
beszerzésére fordította, másik részéből pedig 
a magyar nyelvben legtöbb előmenetelt ta
núsító tót anyanyelvű gyermekek folsegélyé- 
sére a vallásügyi miniszter által is megerő
sített alapítványt létesített. A zászlón látható 
művészi kivitelű himzések túlnyomó részben 
az ő saját keze munkáját kepezik. Nem 
csoda tehát, ha népszerűsége nöttön nőtt. A 
bucsuestély en az első felköszöntöt a város 
polgármesieie mondta reá, Abból indult ki, 
hogy a kötelesség buzgó teljesítése nem 
maradhat el elismerés nélkül bár fájdalommal 
vesz búcsút tőle és hiányát sokáig fogják 
érezni, örömére szolgál, hogy előléptetéssel 
lett Újbányáról Kapronczára adminisztrátor
nak áthelyezve, A város hatósága nevében 
a legrokonszenvesebb szerencse kivánatokkal 
halmozza el. A tartalmas felköszöntőre az 
ünnepelt zokogással küzdve válaszolt. Tel
jesen tapasztalatlanul került ujoányai állo
mására, sok keserű csalódás köti az itt töl
tött időhöz, de azon rokonszenves támoga
tásról, a melyben jóakarói részéről ép a lég- 
válságosabb pillanatokban részesült, nem fog 
megfeledkezni soha. Ifjú lelkesedéssel él papi 
hivatásának. Hálás köszönetét fejezi ki a 
megnem érdemeit kitüntetésért. Az irányá
ban nyilvánult tiszteletet és rokonszenvet 
nem tulajdonitja saját személyének, hanem 
azon eszméknek és törekvéseknek, a me
lyeknek papi hivatásán belül élt és a jövő
ben is élni akar. Kéri tisztelőit, hogy tart
sák meg ezentúl is szives jó indulatukban. 
Ezen hangos óváczióvai fogadott beszéd után 
dr. Rischanek Béla városi tiszti ügyész a 
modern pap fogalmát fejtegeti. A modern 
pap szerinte sem nem bigot, Bem nem túl 
liberális, hanem e két szélsőség között az 
arany közép utón halad. A papi karakter 
és a müveit társadalmi élet igényeihez és 
szokásaihoz való alka mazkodáa öszhangja 
adja a modern pap fogalmát, Ilyen modern 
pap az ünnepelt is. őszintesége, férfias nyílt
sága, a müveit társa* élet igényei iránti

finom érzéke, születésénél fogva előkelő disz- 
tingvált modora, hazafias szelleme és áldozat
készsége azon főbb jellemvonásai, a melyek öt 
kedveltté és népszerűvé tették. A búcsú ban
ketten nők s férfiak körülbelül negyvenen vet
tek részt. A távozót azután másod napra ba
rátai tömegesen elkísérték az újbányái vasúti 
állomásra s ott hangos óvácziók mellett vet
tek tőle búcsút. így becsüli meg Újbánya 
intelligens közönsége a hazafias és gentle
man papot.

— Kinevezések. Schnierer István 
és T h u r n e r József, az első magyar álta
lános biztositó társaság lévai föügynökségé- 
nél alkalmazott dijnokokat a társaság igaz
gatósága ugyanezen főügynökséghez rendes 
tisztviselőkké nevezte ki.

— Egyházi hír Sípos Antal lévai 
róm. kath. segédlelkész a lévai állami tanító
képző intézethez hitoktatónak neveztetett ki.

— Kinevezés. Az igazságűgyminiszter 
K r i m s z k y Kálmán, lévai kir. járásbirósági 
telekkönyvi szakvizsgát tett dijnokot a vág- 
sellyeikir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki.

— A F. M. K. E. lévai (városi és járási) 
választmánya f. hó 15 én d. u. 4 órakor a 
lévai casinó társalgó termében ülést tart a 
következő tárgysorozattal: 1.) Jelentés a 
pénztár átadásáról. 2.) Költségelőirányzat az 
1899. és 1900. évekre. 3.) Ajánló vélemény 
„A szabadságharcz hősregéi" ez. műről. 4.) 
Esetleges indítványok. Ezen ülésre a választ
mány tagjai ezúton is megbivatnak. A ma
gyar közművelődés barátait vendégül szivesen 
látják.

— Pályázat. A lévai kir. járásbíróság
nál megüresedett és 500 frt segélydijjal ja- I 
vadalmazott joggyakornoki állás, pályázat 
utján lévén betöltendő felhívja a lévai kir. 
járásbiró azokat a kik ez állást elnyerni 
óhajtják, hogy a kellőképen felszerelt és a 
pozsonyi kir. ítélőtáblái elnök O nagymél
tóságához czimzett pályázati kérvényüket a 
lévai kir. járásbirónál legkésőbb október hó 
25-ig nyújtsák be.

— Kirándulás. Folyó hó 11-én a lévai 
főgymn. ifjúsága a tanári kar vezetése alatt 
megtekintette az oroszkai ezukorgyárat. Az 
ifjúságot a gyárigazgató távollétében S c h ö n 
Géza titkár és Valkovszky ellenőr vezé
relték és magyarázták a gyönyörűen 
berendezett ezukorgyár egész szerkezetét és 
működését. A főgymn. igazgatósága ez utón 
is köszöni a szives fogadtatást és kalauzolást.

— A koronaérték szerinti számítás 
életbeléptetése czeljahói a belügyminiszter a 
következő rendeletet bocsátotta ki: Az 1899. 
XXXVI. t.-cz. 2. §-a értelmében 1900. évi 
január hó l-töl kezdve az összes törvény
hatósági és községi bevételek és kiadások 
korona értékben állapitandók meg és a szá
madások ebben az értékben vezetendök. — 
Ugyanezen t.-cz. 3. §-a értelmében továbbá 
a törvényhatóságok és községek felügyelete 
alatt álló vagy közczélokat szolgáló testü
letek, alapok egyesületek, társaságok, szö
vetkezetek és intézetek könyvei és száma
dásai korona értékben vezetendök. — Ennél
fogva tekintettel arra, hogy a törvény hatósági 
és községi (rendezett tanácsú városi) jövö 
évi, a fentebbiek szerint már korona érték
ben megállapítandó költségvetések tárgya
lásának ideje már elérkezett, továbbá : hogy 

I a számadási könyveknek a jövö évre szintén 
a korona érték szerint elkészítése és be- 

1 rendezése iránt is előzetesen kellő időben 
kell gondoskodni, felhívom a törvényható- 

I ságot, hogy az ezen irányban szükséges in- 
! tézkedések megtételét, úgy a saját belső és 

külső igazgatása, mint a vármegyébe kebe
lezett községek (rendezett tanácsú városok) 
igazgatása és háztartása körében haladék
talanul rendelje el. ,

— Tüzeset. A szomszédos Ovár köz
séget e hó 12-én tűzveszély fenyegette. A 
községi birónak szalmakazla este 6 óra | 
tájban kigyuladt, s csakhamar több pajta, 
szalmakazal és takarmánykészlet lángba bo
rult s szerencse, hogy csendes idő volt, 
mert igy sikerült a lakosságuak a tüzet lo
kalizálni. A tűz minden valósziuüség szerint 
gyújtogatásból eredt.
» —Léghajó Garam Szőllösön. Ontó- 
bér hó 6-án a garam-szöllösi földmivesek 
határuk felett egy léghajót láttak nyugatról 
kelet felé lebegni, a melyet másnap a szántó
földeken meg is találtak. A léghajóban azon
ban nem volt semmiféle irat s igy nem tud
ják, hogy honnan jön, hol inditották útnak. 
Annyit azonban tudnak a jámbor paraszto , 
hogy nem Audrée léghajója volt.

— A pinczeszövetkezetek előmoz
dítása czéljaból a földmivelésügyi miniszter 
egy füzetet bocsátott ki, mely Útmutatással 
szolgál a szőlősgazdáknak arra nézve, hogy 
miképen lehet bortermésüket pinczeszövet- 
kezetek utján jobb áron értékesíteni és mi 
módon lehet az ilyen szövetkezeteket meg
alakítani ? Ebben a kis füzetben borterme
lésünk bajait őszintén feltárva, azt akarja 
érthető szavakkal előadni, hogyan lehetne 
e sok megpróbáltatáson keresztül ment fog
lalkozást virágzásra emelni ? Hogyha virág
zásra akarjuk emelni borászatunkat, akkor 
oda kell fejlesztenünk a szüretelést és a 
borkezelést, hogy az a legnagyobb szakava- 
tottsággal és tökéletességgel végeztessék. 
Mindezeknek a bajoknak megszüntetése vagy 
lehető orvoslása végett ajánljuk mi különö
sen a kis és a közép szőlőbirtokosoknak azt, 
hogy alakítsanak maguk között vidékenként 
pinczessövetkezeteket. Nagyon jó volna, ha 
ennek az egyesülésnek a nagy fontosságát

• jól euéba véshetnék minden olvaióakuak.

mert a mi lehetetlen az egyesek gyengesé
gének, könnyű dolog lesz az egyesült erőuek. 
E kis füzetnek épen az a föladata, hogy 
megismertesse az érdeklődő szőlősgazdákkal 
ezeket a szövetkezeteket, tanácsokat adjon 
a megalakításra és vezetésre vonatkozólag 
végre pedig kimutassa, hogy miképen segí
tenének a pinczeszövetkezetek a borterme
lők égető bajain.

— Rövid hírek. — Az esztergomi 
polgármester Maiina Lajos hivataláról a 
legutóbbi városi közgyűlésen őt ért támadá
sok miatt lemondott. — Háború Dél-Afri
kában.. Anglia és Transvaál dél-afrikai köz
társaság között a háború a múlt héten kiü
tött. — Akció a ozigányok ellen Heves
vármegye törvényhatósága elhatározta, hogy 
tekintettel a megromlott közbiztonsági viszo
nyokra a megye területére semmiféle címen 
be nem ereszt más megyebeli cigányt. — 
Nagy hó viharok voltak a múlt héten 
Oroszországban s ez az oka, hogy nálunk is 
oly annyira lehűlt a levegő-----Uj nép
számlálás. A kereskedelemügyi miniszter 
szerdán törvényjavaslaton nyújtott be a kép
viselőházhoz az 1900. évi népszámlálásról, 
mely az 1900. évi december 31. és 1901. 
január 1-e közti éjfél időpontjában létező 
népességi állapotról ad majd hü képet.

— A háziasszony takarékossága 
egy fiatal házaspár szerencséjét alapította meg. 
Egy hivatalnok családja nagyon szűk anyagi 
viszonyok közt tengette életét. A férj alig 
volt képes a szerény háztartás költségeit 
beszerezni, az asszony daczára a nyomornak, 
daczára a kisértésnek, hogy a szükség nap
jaiban eladja az összekuporgatott fillérjein 
vásárok sorsjegyet, ellenállt és ezen kitar
tása folytán vagyonhoz jutott. A Török A. 
és társa czég szerencséje folytán — mert 
itt vásárolták a nyerő sorsjegyet — a gondot, 
szükséget és nyomort jólét, szerencse váltotta 
fel és a térj felgyógyulása után, dicsérték a 
Török bankház szerencséjét és most boldo
gan élnek. A most kezdődő osztálysorsjáték
nál olvasóink figyelmébe ajánljuk ezen ezéget, 
mely szerencséjénél, szolidságánál és meg
bízhatóságánál fegva amúgy is nagy bizalom
nak örvend. Török A és Társa bankháza 
Budapesten a beérkező megbizásokat pon
tosan, gyorsan és megbízhatóan teljesiti. Az 
első osztályú sorsjegyek árai: !/, sorsjegy 
6 frt, 1/t sorsjegy 3 frt, */4 sorsjegy 1 frt 50 kr, 
í/g sorsjegy 75 kr.

— A mi JÓ az hathatós I Daczára, a 
sok savauyuvizek konkurrencziájának, sike
rült a hirneves Krondorfi savanyu víznek évről 
évre nagyobb forgalmat csinálni. Ez annak 
köszönhető, hogy a Krondorfi savanyuviz 
páratlan jóizü asztaliviz, azonkivül, mint 
gyógyital nyálkaoldó hatásánál 
fogva úgy a gyomor, tüdő és a többi huru- 
toa bántalmakuál az orvosok által a legjobb 
sikerrel alkalmaztatik.

— Fortuna otthona. Az osztálysors
játék utolsó húzásán a 600,0C0 koronásjuta- 
lom nyeremény a rendkivül szerencsés és 
hirneves Gaedicke A. fögyüjtödéjében (Buda
pest, Kossuth-Lajos utcza 17.) vásárolt 62551 
számú sorsjegyre esett. Ezen föelárusitó ki
fizetett már vevőinek egy 400,000 koronás 
főnyereményt, háromszor 60,000 koronás fő
nyereményt. I. osztályú sorsjegyek ezen 
szerencsés főelárusitónál mar most kaphatók.

apuősAhok.
Rovatvezető; ZUHANY.

Auii lehetetlen. Egy nő, ki mindig fiatal 
akart uiaradnii egy társaságban ast mondta, hogy ő 
még csak 25 éves. — Nos — ásóit közbe egy kivésbbó 
hiú barátuöje — úgy te akkkor, midőn 26 évvel ez
előtt együtt tanultunk zongorázni, még nem is születtél.

Vigasztalás. Ellopták a palócznak a lovát, 
a mit másnap a rendőrségnél följelentett. Midőn haza
jövet feleségét a veszteség fölött siránkozni látta, igy 
szólt: — Ne sirj, asszony l Majd megfogják az urak 
a dróton I (Telegráf.)

Közönség köréből, 
i.

Köszönet-nyilvánitá*.
Mindazon igen tisztelt jóbnrátaim és 

ismerőseimnek, kik feledhetlen nőm temetése 
alkalmából részvétük és megjelenésük által 
fájdalmamat enyhiteni óhajtották, ez utón 
mondok köszönetét.

Léva, 1899. okt. 10.
Szedlacsek Tamás. 

II.
A varsányi kápolnára befolyt adakozás 

folytatása: Egy révfalusi lakos 1 frt. Egy 
esztergomi lakos 1 frt. Egy másik révfalusi 
lakos 50 kr. Gróf Pongrácz Vágujhely 5 fr*. 
Véra 50 kr. Veisz Adolf Léva 1 frt. Vámos- 
Ladány Jézus nevében 2 frt. Vámos-Ladány- 
ról Hersmanek Terézia 1 frt. Özv. Cz. J -né 
1 frt. Nevizanszki Mihály 50 kr. Szabó 
Józsefné 10 kr. Bóna Rózi 10 kr. Köteles 
Ferenczné 5 kr. Boros Sándor 20 kr. Han- 
gyás Jánosné 15 kr. özv. Szanka Andrásné 
10 kr. Spóring Erzsébet 20 kr. Ginzery 
Zsigmondné 50 kr. Korpás család 1 frt. 
Dózsi János 20 kr. Martes Mihály 10 kr. 
Szvitacs Jánosné 20 kr. Szvitacs József 40 
kr. Szvitacs István 20 kr. Ambruska Istvánné 
20 kr, Varga Lükácsné 18 kr. Jeszenszky 
Mihály 1 frt. Sítobák Mihály 2 frt, öav, 

Csabay Jánosné 20 kr. Csabai Lajos 30 kr.
Csabai József 20 kr. Gy urgyanovics Jánosné 
1 frt. Főösszeg: 521 frt.

Irodalom és művészet.

Szegény legények és egyéb elbeszé
lések. Irta V a r k o n y i Dezső. Ily czim alatt 
adott ki Köves ét Boros czég Veszprémben 
egy kötet érdekesen megirt, vagy egy tuczat 
apróságot. Rendkivül érdekesek az eddig 
ismeretlen elbeszélései, melyek a dunántúli 
betyár romantikából vannak véve, továbbá 
három vadász kép, mely Bzintén érdekesen 
van megirva. A könyvet, melynek ára 1 frt, 
melegen ajánlhatjuk olvasóinknak. Kapható 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében Léván.

A Kincses Kalendáriumnak a gya
korlati élet Útmutatójának most jelent meg 
1900-ra szóló kötete. Van benne száz meg 
száz oktató, ismertető, Útmutató, kisebb- 
nagyobb cikkely. Olyan mozaik darabok, a 
meiyek közül talán egynek sem volna sza
bad hiányoznia, mert különben töredékké 
lenne a naptár. Pedig a tavalyiból hiányoz
tak s a jövő esztendei megint száz uj köz- 
ieménynyel fog szolgálui. A gyakorlati élet 
lexikona soha sem lehet teljes, annál csudá- 
latosabb, hogy ez a most megjelent kötete 
éppen a teljesség hatásával hat. Talán azért, 
mert minden egyes kö .leménye azt a gon
dolatot kelti az olvasóban, hogy még éppen 
csak arra a czikkre volt kiváncsi.

Henneberg-selyem IVi4.'
65 krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, — 
fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb 
szövés, szin és mintázatban. Privát-fo
gyasztóknak postabőr és vámmen
tesen valamint házhoz szállítva, — 
mintákat pedig postafordultával 
küldenek. Henneberg G. selyem
gyárai (cs. és k. udvari szállító) ZÜTÍCh- 
ben. — Magyar levelezés. Svajczba két
szeres levéíbélyeg ragasztandó.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza* m.-mázsánként7 frt 50 cr, 7 frt. 80 Két
szeres 6 frt 10 kr. 6 frt 20 kr. — Rozs
5 írt 90 kr. 6 frt 10 kr. Árpa 6 frt 10
6 frt 80 kr. Kukoricza 5 frt 10 kr 5 frt 50 
kr. Bab 5 frt 70 kr. 6 frt 40 kr. Zab 4 frt 90 kr 
5 frt 10 kr. Lencse 6 frt 50 kr. 6 frt 70 kr 
Köles 4 frt 20 kr. 4 frt 40 kr.

Nyilttér.
i.

1899. évi 3949. sz.
II.

Árverési hirdetmény.
Alólirott erdőhivatal közhirré teszi, hogy 

a jalnai m. kir. erdögondnokság C. üzem
osztály 6 tag 45 és 46 osztagaiban vető vá
gás, és a II. vág. 9 tag 27|. osztagában tar
vágás utján kihasználandó 2874 darab tölgy 
4978 írt 72 kr, —valamint a selmeczbányai 
erdögondnokság D. üzemosztály I. vág. 5 tag 
47 és 57 osztagálban tisztázó vágás utján 
kihasználandó 414 darab tölgy 4360 frt 55 ár. 
kikiáltási ár mellett f. ó. október 30-án 
délelőtt 10 orakor az alólirott erdöhiva- 
tal irodajáuan írásbeli zárt ajánlatok utján 
megtartandó nyilvános árverésnél eladatni fog.

Az ajánlatok még azon esetbeu is erdő
gondnokságonként teendők, ha az ajánlat 
mind két erdögondnokság fájának megvéte
lere vonatkoznék.

Bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-a te
endő le.

Az árverési és szerződési feltételek az 
alólirott erdőhivatalnál megtekinthetők.

Utóajáulatok el nem fogadtatnak.
Zsaruóczán, 1899. évi október hó 8-án.

M. kir. erdőhivatal.
II.

<1fro n dlórii
IW alkélikusL1 ?>(wanyuvtj

MINTNYÁLKA OLDÓSZER 
úgy magában mint meleg tejjel vegyítve 
köhögésnél, rekedtségnél, tüdőhurut
nál stb legjobb gyógysikerrel ajánltatik, 
Nohézen emésztő, gyomorimminál 

kitűnő hatása tan!
Főraktár: AMSTETTER IMRE Mgnik
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Bars-Hont megyéket érdeklő vasuti uj téli menetrend 1899. október 1-től,
G-Berzencze Léva. Leva-Csata—Párkany-Nána Parkány-Nana- Csata—Léva. Léva—Gr.-Berzencze. É.-Gyarmaf—Párkány-Nana es vissza. Nagy-Surany—Kis-Taíolcsany es vissza.

Gr.-Berzencze ind- 
Jálna . . .
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfal u-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó 
Újbánya . .
Gr.-Szt.-Beuedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály 

Léva

Alsó-V árad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . .
Garam-Damásd 
Orosz ka
Csata • . érk. 

. ind.” • 
Bény • 
Kéménd 
Kőhid-Gyarmath 
Párkány Nana érk. 

Budapest felé . ind.

érk.

Bécs felé 1 ind.

érk. Gy — gyorsvonat; 82 —— személyvonat.

425
433

1230
1238 Budapest . . ind. l‘5gy- 935 sz. 730gy

444 12*» Bécs . . . ind. 935BZ. 1050 sz.
501 1 06 Párkáuy-Nána ind. 4 08 535 905
524 1 26 Köhid- Gyarmath 4‘25 562 922
535 134 Kéménd • . 440 6Ö7 937
602 2«o Bény .... 452 619 9*9
607 205 Csata . . . érk. 505 631 1001
61* 212 Csata . . . ind. 520 639 10>9
630 228 Oroszka . . 5 29 6*7 1027
6*5 2*o Garam-Damásd 5 39 657 lO3’
7 16 311 Zseliz . . • ö59 709 lO5*)
727 3 22 Nagy-Salló . 620 736 ll18
738 3 38 Alsó-Várad . . 637 7 53 ll38
755 353 Léva .... érk. 654 8i° ll59
9*5 425 505 Léva .... ind. 71* 820

1003 450 523 Nagy-Koszmály 73ö 838
10 2« 517 ö*6 Kovácsi . . . 748 8*8
10 *9 551 608 Gr.-Szt.-Benedek 819 904
1101 6_o* 620 Újbánya . . 857 925
UH 623 631 Rudnó 9o» 9 30
1118 632 63» Garamrév . . 9zö 9*1
ll23 6*7 65« Zsarnócza-Fürészm. 9«> 9*7
113« 703 709 Zsarnócza . ! 954 lOoo
11*’ Ili 720 Szénásfalu-Vihnye 1012 1013
12«o 733 733 Geletnek-Szklenó 1033 10>9
12’7 762 749 Garam-Szt.-Kereszt llus lO3’
1237gy Jgosgy J832gy. Saskő-Váralja Illa 10‘*

IgWsz. Jálna 1129 lO33
1 50 gy 1 925gy 1 94°gy- Gr.-Berzencze . 1137 1100

| 1 125sz. | | [05 SZ.
250 gy. 1 ]57sz. 9lu?y-

1 130 sz.
9«2gy. 7 09 l°8gy.

623»z. |

A fekete vonallal aláhúzott számok az

B.-Gyarmat ind. 325 8 15 250 Nagy-Surány ind. 500 1235 442

Dejtár 352 8 39 320 Zsitva-Födémes 5-4 1252 4 ő4

Ipoly Vecze 408 855 340 Mánya . • . 535 113 5 08
Drégely-Paláuk 421 910 356 Vajk .... 556 1 36 5 25

Ipolyság . . érk. 439 928 419 Verebély . . 6 23 2oo Ö*5
Ipolyság . . ind. 447 9 36 425 Zsitva üjfalu . 636 21® 558
Visk .... 508 9 67 450 Taszár . . . 700 2*° 612
.Szakálios . 527 1010 513 Aranyos-Maróth 728 307 625
Bél .... 537 1027 5” Kis-Tapolcsány 7 40 320 6 35
Ipoly-Pásztó . 049 10 « 5*6
Zalaba . . . 6 05 1100 601
Csata . . érk. 617 H13 621
Csata . . . ind. 656 ll33 6*7
Párkány-Nána 7 49 12>7 752

Vissza. Vissza.

Párkáuy-Nána ind. 9 05 408 535
Csata . . . érk. 10°i 505 631
Csata . . . ind. 1Q08 5 1“ 680
Zalaba . . 1023 529 704
Ipoly-Pásztó . J0« 5« 724
Bél ... . 1050 556 7 84 Kis-Tapolcsány 615 4*1 6*5
Szakálios . . 1118 612 750 Aranyos-Maróth 639 451 711
Visk .... H38 627 808 Taszár . . . 65« 502 730
Ipolyság • . érk. l205 6*8 830 Zsitva-Ujfaiu . 71* 517 7 53
Ipolyság . . ind. 12n ()b2 8*1 Verebély . . 737 536 823
Drégely-Palánk 1236 711 9°8 Vajk .... 7 49 5*« 8*0
Ipoly-Vecze 1251 723 920 Mánya . . . 812 602 911
Dejtár . . . 1»B 741 9" Zsi tva-Fődémes 823 6iö 935
B.-Gyarmat . 145 805 10" Nagy-Surány . 8*1 627 952

esti 6 órától reggeli óráig terjedő időt mutatják.6

42. szám. HIRDETÉSEK. 1899. október hó 15.

A Lévai Takarékpénztár rész vény társulat igazgatósága a nagyközönség szives tudomására hozza, hogy a

-■ betétkamatnak 4 -ról 5 -ra —
leendő' felemelését elrendelte. — Az intézetnél elhelyezett betét után ennél fogva 5°0 kamat fog számíttatni, ezen 
kívül a betétkamat adót — mint eddig is — az intézet fogja fizetni-

Léva, 1899. október hó 15- A Lévai Takarékpénztár igazgatósága.

Legnagyobb nyeremény 
legszerencsésebb esetben 

1.000,000 korona.
Ai ömmzcm 50,000 nyeremény 

JEGYZÉKE.

A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona
A nyeremények részletes

*e 1
1
1
9
1
1
1
9
1
5
1
7
3

31
07 
3

433
763 

1238
90 

31700 
3900 
4900

50 
3900 
2900

03
"O3 
£

5 
•®
6
Irt •03 
M

jutaion 
nyer, i

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

beosztása a következő:
Korona eooooo 

400000 
900000 
1OOOOO 
ooooo 
soooo 
70000 
ooooo 
40000 
30000 
95000 
90000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
9000 
1OOO
500 
300 
900 
170 
130 
1OO 
80 
40

50,000 13.160,000

A ötödik nagy magy. kir. osztáiysorsjáték nem
sokára ismét kezdődik és 

100,000 nM 50,000
sorsjegyre UJUU1 nyeremény

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mint már általánosan 
ismeretes, oriásak.

Összesen tizenhárom millió 160,000 koronát 
sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény leg
szerencsésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sors

jegyeket a tervszerű eredeti árban es pedig;
e&7 egész I-sö oszt, eredeti sorsjegy 6.—

n

Jó házi koszt.
F. hó 15-től esetleg november hó l-töl 

4 esetleg 6 hivatalnok részére jó házi 
kOSZtot adok 16 —18 frt havi fizetés 
mellett. — Teljes megelégedést biztosí
tok. — Babusek vár. számvevő. — 
Ugyanott egy szép nagy utczai búto
rozott SZOba azonnal kiadó.

olcsó áron eladók.

Franki
Füzes-Gyarmathon.

Márknál,

4k

L*1 
1*1
L*1
L*1
L*J 
1*1
L*1
1*1 
i*r
L*J
L*1
[S
L*1
1*1
L*1
L*J
L*1
L*1
L*1
L*J 
1*1
L

Ha őszül a haja használja a L*1
L*1
L*1 
L*J 
L*J 
L*J 
L*J 
M 
»] 
1*1 
[« 
1*1 
1*1 
[*] 
1*1
L*1 
L*1 
1*1 
1*1 
[*] 
'▲1

frt
»
9 

bekül-

» fel
» negyed „
„ nyolozad „

deae ellenében.

a hivatalos huzási jegyieket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek 
és azoknál mindenki megjelenhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb

f. évi október 29-ig
hozzánk beküldeni.

Török A. és Társa
a m. kir. azab. osztálysorsjáték főelárusltól 

Budapest, V., Váczi-körut 4/a.

Rendelőlevél levágandó.

n 
n

3.—
1.50 

—75

JV
n
* 

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz elöleges 
de»e ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
r 1'— ' ■ ’ ' , ___ ____________
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. 

és azoknál miudeuki megjelenhetik.
Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb 

azonban

Török A. és Tarsa uraknak Budapest,
Kérek részemre........... I. oszt, magy. kir. szab,

osztáiysorsjáték ersdeti sorsjegyet a hivatalos tervezet
tel együtt küldeni.

11 '“"l" “ J1 “**

I

É
o

Sok is nagj nyereményt fizettünk U tisztelt tevőinknek i rövid idő 
alatt több mint tét millió koronát.

Z 0 L T A N-féle

HAIR REGENERÁTORT
mely nem hajfestő, de oly vegyi hatású szer, mely rövid ideig való

használat után a haj eredeti színét adja vissza.

^Lra. •Ci-veg'ezxlcizxt 1 forint.

Egyedül:

z O I t á n Béla udvari szállitó

gyógyszertárában

■^^^DAPEST, V. Hold-utcza és Nagykorona-utca sarkán.

I frt. 30 kr. elöleges beküldésével bérmentve.

Nyomatott Nyitrai 6a Tárta könyvnyomdájában, Léván-


